
Seznámení zaměstnance s právními předpisy, které se týkají odpovědnosti za škodu 

 

2. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

 

§ 255 

 

(1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. 

 

 (2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na 

základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

 

(3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy 

fyzická osoba dosáhne 18 let věku. 

 

(4) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí 

za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

 

(5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně. 

 

(6) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže 

prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. 

 

(7) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2. 

 

§ 256 

 

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní 

odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí 

proti jejich ztrátě. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně. 

 

(2) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního 

poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v 

odstoupení od této dohody uveden den pozdější. 

 

  Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 

Náhradu škody za ztrátu svěřených věcí může zaměstnavatel vyžadovat, jen pokud prokáže, 

že je zaměstnanci svěřil na písemné potvrzení (například OOPP na evidenčních kartách), nebo 

u dražších předmětů písemnou dohodou o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.   

 

Také zde platí, že zaměstnanec musí mít možnost s těmito svěřenými předměty osobně a sám 

nakládat. Musí mu pro bezpečnou úschovu být vytvořeny podmínky (uzamykatelné stoly, 

skříně, místnosti), pokud podmínky vytvořeny nejsou, má mít možnost brát si tyto předměty 

domů. 

 

Dohodu tedy lze uzavřít na malé předměty (mobil, notebook, tablet, fotoaparát) nelze uzavřít 

na přidělené dopravní prostředky, počítače a kopírky zabudované v kanceláři, stroje v dílně 

školníka.  

 



 

 

3. Společná pravidla 

 

U obecné odpovědnosti musí zaměstnavatel zaměstnanci vinu prokázat. U odpovědnosti na 

základě písemných dohod se zavinění zaměstnance předpokládá, při ztrátě věcí naho hodnot 

se automaticky uplatňuje odpovědnost vůči zaměstnanci. Pokud se zaměstnanec odpovědnosti 

nezprostí, pak musí náhradu škody uhradit. 

 

Při způsobení škody ale nejde jen o náhradu škody. Zaměstnanec v těchto případech také 

porušil povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru (dříve tzv. „pracovní kázeň“) a 

zaměstnavatel může podle závažnosti případu dát zaměstnanci výpověď, nebo i okamžitě 

zrušit pracovní poměr. 

 

Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel. Škodu není nutné hradit v plném rozsahu, 

zaměstnavateli zákoník práce umožňuje i náhradu škody nevyžadovat. 

 

Při určení škody se vychází z ceny svěřených předmětů v době ztráty, je nutné vzít v úvahu 

opotřebení věci.  

 

Zaměstnavatel nemůže při uzavření dohod předem vyžadovat po zaměstnanci složení peněžní 

záruky (kauce), ze které by se případná škoda hradila.  

 

 

 

4. Postup při náhradě škody 

 

Projednat se zaměstnancem písemně škodu a požadovanou náhradu. 

Oznámit zaměstnanci písemně do jednoho měsíce, že vznikla škoda a že za ni zaměstnanec 

odpovídá. 

Uzavřít dohodu o náhradě škody. Dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedena výše 

škody. V dohodě my mělo být uvedeno, že zaměstnanec uznává nárok zaměstnavatele, co se 

týká důvodů i výše. Tím se promlčecí lhůta prodlouží na 10 let. 

Výši náhrady i obsah dohody musí zaměstnavatel projednat s odbory, pokud u zaměstnavatele 

působí. 

Pokud je uzavřena dohoda o náhradě škody v postupných splátkách, je vhodné uzavřít dohodu 

o srážkách z platu, tato dohoda musí být písemná. 

 

Pokud zaměstnanec odmítne svoji odpovědnost a odmítne škodu uhradit, musí zaměstnavatel 

své nároky vymáhat soudně. Lhůta k uplatnění činí dva roky ode dne, kdy zaměstnavatel o 

škodě věděl a věděl, kdo za ni odpovídá. Nárok na náhradu se promlčí, pokud nebyl uplatněn, 

po třech letech a po 10 letech, jde-li o úmyslně způsobenou škodu.  

 



 


